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VD HAR ORDET

Förra året skrev jag om det oroliga
läget för elpriser och i år är det inte
bättre, snarare ännu värre. Nu gäller
prisökningarna allt bränsle; från flis
till diesel. Detta beror på att allting
mer eller mindre hänger ihop. Går
det ena upp, går det andra upp för
då ökar efterfrågan. Alltså är det en
energikris som vi är inne i. Detta
leder i sin tur till inflation som rusar
då alla vill ha täckning för sina
ökade priser. För att dämpa
inflationen höjer Riksbanken räntan,
så vi alla blir fattigare och sparar in
på det vi kan undvika. Det är i vart
fall tanken. Vi får hoppas att det
fungerar så att vi inte blir för fattiga,
ingen har råd att köpa något, företag
går i konkurs och många blir
arbetslösa. 

Varför har vi då hamnat här kan man
undra? Jo, det beror på flera orsaker.
En orsak är naturligtvis kriget där
Ryssland anföll Ukraina, sedan dess
vill Europa inte köpa in bränsle från
Ryssland. Detta bränsle måste vi
med tiden ersätta med något annat.
Men just nu är det inte lätt att få till,
så det är bränslebrist som gör att
priserna sticker i väg.  

En annan orsak är att vi avvecklat
kärnkraften under ett antal år och
litat på att vi under kristider kan
importera från Europa. Så blir inte
utfallet nu. Vad kan man då göra för
att minska sin energianvändning?
Det som ger mest är att minska på
värmen och duscha kortare tid. Ja,
allt som kräver att man värmer upp
luft och vatten är energislukande. 

Kanske lite dystert om den närmsta
tiden. Man får hoppas att vi lär oss
något av den uppkomna situationen,
det gäller inte bara på energisidan.
Detta kan hända på fler områden till
exempel om det blir en brist-
situation på mat. Där är vi långt
ifrån självförsörjande. Vi är idag
väldigt sårbara på flera sätt. 

Styrel hör man lite om i media
numera, vad är då detta? Jo, om det
skulle bli elbrist eller om det
plötsligt händer något med vårt
elsystem är det ett sparsystem som
aktiveras. Kommunen tillsammans
med länsstyrelsen har då prioriterat
elkunderna utifrån där behovet är
som störst. 

HUJEDAMEJ 2.0 
De som i första hand prioriteras att
få el är sjukhus, vårdcentraler och
andra vårdinrättningar. Därefter
kommer andra behov som man
behöver för att klara sin vardag
såsom livsmedelsaffärer, drivmedel
mm. Systemet har funnits under ett
antal år men har aktualiserats den
senaste tiden då elbristen har blivet
mer akut. Om det skulle bli så är det
bra om man är förberedd på olika
sätt. Det är bra om man har en
batteriradio hemma så man kan
höra på nyheter eller höra lite annan
information rörande läget. Har man
sedan möjlighet att värma sin mat
på något sätt och på det sättet även
få värme så vore det väldigt bra.
Även ficklampa, batterier,
stearinljus och tändstickor är bra att
ha hemma. Kanske något av dessa
(bra att ha hemma grejer) kan vara
årets julklapp. 

Per-Ola Svensson
Vd Olofströms Kraft AB

EVENEMANG 2022



SNABBT BREDBAND
TILL ALLA
OKTV är mitt i en expansiv fas med att bygga ut fibernätet och sucessivt fasa ut koax. Vi anser
nämligen att alla har rätt till en riktigt bra internetuppkoppling. Först ut är Kyrkhult där vi
kommer konvertera befintliga Koax-anslutningar och gräva nya fiberanslutningar. Därefter
kommer vi fortsätta i Olofström. 

En förutsättning för fortsatt investering i fiberutbyggnaden är att vi får in intresseanmälningar.
Dessa är inte bindande och hjälper oss att planera utbyggnaden så effektiv som möjligt. Även
om du inte bor inom ett område där vi planerar att gräva, så gör ändå en intresseanmälan. Den
gör att du kan få information om vår utbyggnad – och om tillräckligt många är intresserade i ett
område, bygger vi ändå. 

Bredband via fiber är en accessteknik som ger hög prestanda. Av den anledningen är den
lämplig för mycket kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera
bredbandstjänster över samma access (exempelvis höghastighetsabonnemang på internet, IP-
telefoni och högupplöst tv). 

Idag gör vi nästan allting digitalt. Vi använder sociala medier, tittar på tv, sköter bankärenden,
träffar läkare, jobbar och studerar hemifrån och har kontakt med olika myndigheter.

I takt med att tekniken fortsätter utvecklas tillkommer allt fler digitala tjänster, vilket ställer
högre krav på internetuppkoppling. För att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut
krävs det alltså att man har tillgång till bredband med hög kapacitet. Fiber är den teknik för fast
bredband i Sverige som levererar högst hastigheter och är mest utbredd och framtidssäker. 

https://www.bredbandsval.se/bredband/fiber-bredband


 

VARJE
KILOWATTIMME
RÄKNAS
Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur
situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps
åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du
bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Källa: www.energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från
industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på
natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med
för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din
energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra
eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar
och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40
procent.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem
gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus
En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar.
Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller
förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen
golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är
på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt
mycket el.



Varje år erbjuder Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) alla Sveriges kommuner att
delta i en undersökning där
kommuninvånarna får tycka till om den
kommunala tekniken (t.ex. skötsel av parker,
avfallshantering, kommunikation mm). I 2022
års undersökning deltog 95 av Sveriges 290
kommuner och Olofströms kommun var en av
de deltagande kommunerna.  

I kategorin Parker och lekplatser rankades
Olofström kommun på fjärde plats över andel
positivt inställda kommuninvånare.
Undersökningen visade att ungefär nio av tio
kommuninvånare är positivt inställda till
skötseln av kommunens parker och
lekplatser. På Olofströms Kraft är vi väldigt
glada och stolta över resultatet. Vi ser det
som ett bevis på att vi gör ett bra arbete som
våra kommuninvånare uppskattar. 

Vi försätter vårt arbete med att hålla
Olofströms Kommun grönt och blomstrande.
Redan nu är planeringen klar för 2023 års
sommarblommor där temat är Surra min
värld. 

EN AV
SVERIGES
BÄSTA
SKÖTSEL
AV
PARKER



SÅ ENKELT KAN DU
SPARA VATTEN
Vatten är bland det allra viktigaste vi har och
därför måste vi alla försöka nyttja det så klokt vi
kan. Med hjälp av fjärravlästa vattenmätare kan
mängden vatten mätas mer korrekt, vilket bland
annat innebär att du som kund kan följa din
förbrukning bättre och dessutom hitta läckage
snabbare. 

När det är dags för din gamla vattenmätare att
bytas ut kommer den att uppdateras till en
fjärravläst mätare. I Olofström har ca 70% %
redan nu fått en fjärravläst vattenmätare. 

En fjärravläst vattenmätare levererar
information om vattenförbrukningen till ett
centralt system som även larmar om det sker
avvikelser från normal förbrukning. Om en
avvikelse inträffar kan personal från SBVT
kontakta dig för att uppmärksamma
förändringen i förbrukningen. Det kan vara
alltifrån en droppande kran, rinnande toalett till
en större skada eller rörbrott. En hög
vattenräkning eller vattenskada kan på detta
sätt undvikas.

Byt duschmunstycke
Duscha istället för att bada
Minska tiden du duschar
Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
Ställ en bringare i kylen i stället för att låta
kranen rinna för kallt vatten
Samla regnvatten för bevattning

En annan fördel för dig som fastighetsägare är
att du på ett bättre sätt kan följa din
förbrukning. 

En droppande kran innebär totalt 100 L vatten
per dygn. En läckande toalett kan innebära upp
till 1 000 L vatten per dygn, på ett år blir det ca
15 000 kr i merkostnad.

Tips för att minska din
vattenförbrukning:

VA-taxan 2023
På grund av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda tjänster, löner, kemikalier samt ökat behov av
reinvesteringar) föreslås VA-taxan höjas med 10 % (inkl. moms). Beslut tas i Kommunfullmäktige 28 november.



Fjärrvärme bygger på den enkla idén att
låta flera värmas av en gemensam
värmekälla, istället för att var och en håller
med sin egen. Enskilda pannor är långt
ifrån lika effektiva. Gemensam och effektiv
uppvärmning ger prisvärd, energismart och
driftsäker fjärrvärme till alla.

Fjärrvärmepriserna i Sverige varierar och
sätts utifrån lokala förutsättningar. Priset
på fjärrvärme påverkas bland annat av
bränslekostnader, driftkostnader och
skatter men även av hur näten ser ut. Varje
år ges rapporten Nils Holgersson ut, där
redovisas fakta om prisnivåer och
prisskillnader som finns mellan olika
kommuner för b.la. fjärrvärme. Olofströms
Kraft finns med på plats 27 av ett
hundratal listade kommuner i Sverige.

Att ansluta sig till fjärrvärme är en
investering med lång livslängd. Eftersom
värmeverken är flexibla och kan utnyttja
olika bränslen beroende på pris och
tillgång kommer prisnivån att förbli
attraktiv i förhållande till andra
uppvärmningsformer. Installationen kostar
inte mer än något annat uppvärmnings-
alternativ. Samtidigt kräver fjärrvärme
minimalt med underhåll, service och
reparationer. Du behöver endast en liten
och tyst värmeväxlare som sköter sig själv
och tar liten plats. Kontakta oss gärna för
att höra om det finns möjlighet att ansluta
din fastighet till fjärrvärme.

FJÄRR-
VÄRME

Fjärrvärmetaxan 2023
Omvärldsläget innebär att priset för
fjärrvärmeproduktionens underliggande
kostnader för flis, pellets, bioolja och gasol
har ökat rejält, därför behöver vi höja
fjärrvärmepriset med i genomsnitt 15 %.
Detta enligt styrelsebeslut 2022-09-30



Det senaste året har vi börjat arbetat med att utveckla och bygga ett självläkande elnät. Detta för att kunna ge
våra kunder en säker elleverans och minska antalet avbrott på elförsörjningen. 

Mellan våra ställverk i centrala Olofström är delar av nätet övervakat och i alla nätstationerna på sträckan finns
utrustning som analyserar nätet. Detta gör att nätet på sträckan är självläkande. Uppstår ett fel kopplar nätet
själv om sig, så alla kunder får strömmen tillbaka. Nätet skickar även information till oss om var felet är
någonstans. Detta innebär att kunderna inte märker av eventuella strömavbrott och vi kan åtgärda felet
snabbare. 

 

SJÄLVLÄKANDE ELNÄT

Elnätstaxan 2023
Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla. Den senaste tidens
dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt
underskattad. För att täcka de ökade kostnader vi fått på anslutningen till det överliggande nätet, beslutade
styrelsen 2022-11-11 att höja elnätstaxan med 10 % (inkl. moms). 

Fått fram rätt svar?
Skicka meningen som bildas i de blå rutorna till tavling@okab.net eller till Olofströms Kraft, Box 303,
293 24 Olofström. Senast 5 januari behöver vi ha ditt svar. Lycka till!


